Τι είδους πληροφορίες θα αποσταλούν στη Microsoft;
Εάν επιλέξετε να μας βοηθήσετε στη βελτίωση της εγκατάστασης των Windows, συμμετέχοντας στο Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας πελατών της εγκατάστασης των Windows, η Microsoft θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση παραμέτρων του υλικού σας, τον τρόπο εγκατάστασης των Windows και τον τύπο συγκεκριμένων σφαλμάτων που αντιμετωπίσατε κατά την εγκατάσταση. Η Microsoft συλλέγει τις πληροφορίες αυτές, ανεξάρτητα από το εάν η εγκατάσταση ήταν επιτυχής. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται από τη Microsoft για τον εντοπισμό τάσεων και μοτίβων χρήσης, τον προσδιορισμό των απαραίτητων ενημερώσεων και την αναγνώριση των περιοχών που χρειάζονται βελτίωση. 
Η εγκατάσταση των Windows παρέχει επίσης μια υπηρεσία αναφοράς σφαλμάτων που παρακολουθεί τον υπολογιστή για προβλήματα που παρεμποδίζουν την επιτυχή εγκατάσταση. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί σφάλμα, η υπηρεσία αποστέλλει αυτόματα την αναφορά στη Microsoft. Τα δεδομένα της αναφοράς σφαλμάτων χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση προβλημάτων του λογισμικού που χρησιμοποιείτε.  Δε χρησιμοποιούνται δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ.
Τι είδους δεδομένα συλλέγονται;
Για την επιδιόρθωση των προβλημάτων του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια του λογισμικού κατά τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα και τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή. Η Microsoft δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, όπως είναι το όνομα, η διεύθυνσή σας ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας.  Πώς αποθηκεύονται τα δεδομένα;
Όταν υποβάλλετε μια αναφορά σφαλμάτων, βοηθούμε στην προστασία των δεδομένων μέσω της κρυπτογράφησης της αναφοράς, όπως για παράδειγμα με το πρωτόκολλο επιπέδου ασφαλών υποδοχών (SSL). Όταν λαμβάνουμε μια αναφορά σφαλμάτων, χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες και διαδικασίες ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη. Για παράδειγμα, για την αποθήκευση των αναφορών σφαλμάτων που αποστέλλονται χρησιμοποιούνται υπολογιστές περιορισμένης πρόσβασης. 
Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα της αναφοράς σφαλμάτων;
Οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες και οι πωλητές της Microsoft που χρειάζονται, λόγω της εργασίας τους, να χρησιμοποιήσουν τις αναφορές έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές. 
Αποστέλλοντας αυτές τις πληροφορίες στη Microsoft, βοηθάτε στη βελτίωση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και των επιδόσεων της εγκατάστασης των Windows.



